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Resumo
A inteligência artificial tem ocupado cada vez mais espaço no cotidiano da vida de qualquer
cidadão comum. O uso de objetos inteligentes permite detectar o contexto do ambiente onde se
encontra, controlá-lo, viabilizar troca de informações, acessar serviços via Internet e interagir com
as pessoas. Paralelamente, admite uma quantidade enorme de possibilidades de aplicações como,
por exemplo, cidades inteligentes (smart cities), saúde (smart healthcare), casas inteligentes (smart
home) e desafios intrínsecos (regulamentações, segurança, padronizações) (EVAN, 2011). De
forma mais geral, a IoT (Internet of Things) pode ser entendida como um ambiente de objetos
físicos, com sensores embutidos, interconectados entre si e com a Internet. Deste modo, cria-se um
ecossistema de computação onipresente, facilitando o cotidiano das pessoas e introduzindo soluções
funcionais nos processos diários. Ressalta-se que são infinitas as possibilidades de implementação
da IoT e, com isso, as novas capacidades dos objetos inteligentes tendem a gerar cada vez mais um
maior volume de dados passíveis de serem utilizados com finalidades diversas. Verifica-se que
importantes decisões passam a ser tomadas com base em dados atualizados e assertivos, garantindo
a veracidade dessas informações. (PINHOCHET, 2014) Assim, o objetivo deste artigo é mostrar a
evolução histórica da Internet das Coisas, algumas de suas diferentes visões e conceitos, suas
aplicações e novos desafios projetados.
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1 Introdução
A Internet das Coisas ou Internet of Things (IoT), objetivamente, proporciona aos objetos
comuns, utilizados no dia a dia, a condição de se conectarem à Internet. A partir dessa conexão,
torna-se viável o controle de diferentes elementos remotamente, acessados como provedores de
serviços, e que os transformam em objetos inteligentes ou smart objects. De tal modo, faz-se
necessário que esses objetos ou "coisas" possuam, obrigatoriamente, capacidades de comunicação e
de processamento de informações, juntamente com a presença de sensores e atuadores
incorporados. Apenas desse modo, é possível que façam parte do contexto da IoT.
De uma forma mais geral, a IoT pode ser entendida como um ambiente de objetos físicos
interconectados entre si e, todos eles, com a Internet por meio de sensores embutidos criando um
ecossistema de computação onipresente. Além disso, é imprescindível que tenham uma identidade
própria e única, como a RFID (da siga em inglês Radio-frequency identification), Código de Barras,
QRCode, entre outros.
Há diferentes definições de IoT, porém todas buscam compreender e aprimorar a forma
como computadores, sensores e objetos interagem uns com os outros e processam informações
(dados) em um contexto de hiperconectividade. Essa hiperconectividade descreve o estado de
disponibilidade dos indivíduos para se comunicar a qualquer momento com desdobramentos
importantes, tais como: o estado em que as pessoas estão conectadas a todo momento (always-on), a
possibilidade de estar prontamente acessível (readily accessible), a riqueza de informações, a
interatividade e o armazenamento ininterrupto de dados (always recording). Destaque-se que o
termo "hiperconectividade" está atrelado atualmente às comunicações entre indivíduos (person-toperson, P2P), indivíduos e máquina (human-to-machine, H2M) e entre máquinas (machine-tomachine, M2M) valendo-se, para tanto, de diferentes meios de comunicação.
Deste moto, entende-se que a principal importância da IoT está não apenas numa nova
forma de coletar dados, mas no modo como esses novos dados são coletados. A vantagem ao
utilizá-la está na obtenção de conhecimento qualificado em áreas nas quais se ignorava antes de sua
utilização. Sai-se, deste modo, de hipóteses para a aquisição informações precisas, com ganho em
assertividade. Neste caso, podem ser utilizados os conceitos de big data e data science.
A metodologia utilizada baseia-se em revisão bibliográfica, com publicações nacionais e
estrangeiras sobre o tema.

2

2 Evolução Tecnológica
2.1 Automação Industrial
Em paralelo ao desenvolvimento de várias tecnologias criadas no século XX com relação a
estrutura e concepção da IoT não se pode esquecer de todo um conhecimento adquirido no
desenvolvimento, funcionamento e no avanço tecnológico ocorrido em duas grandes áreas como: a
Automação Industrial e as Comunicações. Tanto na automação industrial quanto nas comunicações
foram desenvolvidos e certificados toda uma arquitetura de equipamentos e softwares durante anos,
juntamente com o surgimento e a disseminação de acesso a Internet como meio de interligação e
armazenamento de informações de equipamentos.
A palavra automação (do inglês automation) foi inventada pelo marketing da indústria de
equipamentos na década de 1960. Basta entender que a automação é qualquer sistema apoiado em
computadores, que substitua o trabalho humano em favor da segurança das pessoas, da qualidade
dos produtos, da rapidez da produção ou da redução de custos. De tal modo, aperfeiçoam-se os
complexos objetivos das indústrias e dos serviços. (MORAES, 2007).
Muito se questiona acerca do papel da automação como responsável por eliminar o homem
de processos diversos, principalmente so industrial. No entanto, é preciso analisar os contextos de
forma mais ampla. Sem ela, seria impossível integrar diferentes processos, responsáveis pela
evolução de setores inteiros. A automação permite que, seguindo um projeto com gerenciamento
administrativo e financeiro, o homem passe a desempenhar trabalhos mais “nobres”, intelectuais e
menos os braçais, repetitivos e de alta periculosidade. Pode-se, então, definir automação industrial
"como um conjunto de técnicas destinadas a tornar automáticos vários processos na indústria,
substituindo o trabalho muscular e mental do homem por equipamentos diversos." (MAITELLI,
2001)
Na Figura 1, verifica-se a pirâmide de automação, onde todas as etapas de um processo de
automação industrial estão envolvidas, desde a implantação de sistemas interligados e assistidos por
redes de comunicação, compreendendo sensores e atuadores, controladores, sistemas supervisórios
e interfaces homem-máquina, que auxiliam aos operadores no exercício da supervisão e da análise
dos problemas que venham a ocorrer por meio de sensoriamento das variáveis.
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Figura 1. A Pirâmide de Automação
Fonte: <https://instrumentacaoecontrole.com.br/piramide-da-automacao-industrial/>.

Sensores e Atuadores - No primeiro nível da pirâmide predominam dispositivos de campo,
como os atuadores, sensores, transmissores e outros componentes presentes na planta industrial.
Considera-se “sensores” os dispositivos amplamente utilizados na automação industrial que
transformam variáveis físicas, como posição, velocidade, temperatura, nível, pH, pressão, etc, em
variáveis convenientes para dentro dos controladores microprocessados. Para a automação, o
principal objetivo é comandar eventos, por exemplo, a abertura de portas; e saber se um
determinado equipamento está ligado ou desligado. A automação trabalha com o conceito de
confiabilidade (reliability), que é a probabilidade de um dispositivo desempenhar o seu objetivo
adequadamente, por um período de tempo previsto sob as condições encontradas de operação.
A confiabilidade de um instrumento pode ser aumentada usando-se componentes mais
confiáveis ou introduzindo redundância de algum tipo, ou seja, dois ou mais componentes para a
mesma função, de maneira que o instrumento continue a funcionar mesmo com a falha de um deles.
Aplicada aos instrumentos, a teoria da confiabilidade permite afirmar alguns fatores universais de
bom desempenho como:
•

O instrumento deve possuir o número mínimo de componentes necessários para
realizar a função;

•

Os componentes usados devem possuir uma história de confiabilidade bem
conhecida;
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•

O uso integrado em larga escala aumenta a confiabilidade do instrumento, já que a
confiabilidade de um circuito integrado depende muito pouco de sua complexidade;

•

Os componentes devem operar nas faixas ambientais em que foram sujeitos à
avaliação de falhas;

•

A confiabilidade cai rapidamente quando aumenta o estresse, a temperatura, a
umidade, a tensão, a vibração, etc.

Controladores Microprocessados - No final da década de 1960, os circuitos integrados
permitiram o desenvolvimento de minicomputadores que foram utilizados para controle de
processos industriais. Na década seguinte, os controladores passaram a ter microprocessadores e
foram denominados de Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) em resposta a uma necessidade
constatada pela General Motors.
Os primeiros CLPs foram instalados em 1969, com sucesso, pois substituíram facilmente os
circuitos que funcionavam com relés por se apresentarem mais confiáveis. O CLP automatiza uma
grande quantidade de ações com precisão, confiabilidade, rapidez e pouco investimento.
Informações de entrada são analisadas, decisões são tomadas, comandos são atribuídos de acordo
com as condições percebidas a cada instante.
Na década de 1980, houve aperfeiçoamento das funções de comunicação dos CLPs, sendo,
então, utilizados em rede. Atualmente os CLPs têm as seguintes características:
•

Linguagens de programação de alto nível;

•

Confiabilidade operacional;

•

Funções avançadas;

•

Comunicação em rede

Esta última, a comunicação em rede, tem grande importância por permitir a coleta de dados
e um enorme intercâmbio de troca de informações desses mesmos dados entre si, através das
interfaces de operação, por CLPs e computadores ligados em rede.
Sistema Supervisório - Os sistemas de supervisão e controle são comumente chamados de
sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, em inglês - Aquisição de Dados e
Controle do Supervisório). São sistemas configuráveis, destinados à supervisão, ao controle e à
aquisição de dados de plantas industriais. Sistemas Supervisórios são sistemas digitais de
monitoração e operação da planta industrial que gerenciam variáveis de processo. Essas variáveis
são atualizadas continuamente e podem ser guardadas em bancos de dados locais ou remotos para
fins de histórico.
Redes de Comunicação - As redes de automação são largamente utilizadas, apresentando
vantagens em relação a sistemas convencionais de cabeamento. Além disso, por usarem protocolos
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de comunicação digitais padronizados, essas redes possibilitam a integração de equipamentos de
vários fabricantes diferentes. Esses sistemas tendem a ser abertos em todas as áreas devido a sua
flexibilidade e capacidade de expansão. A rede atualmente mais utilizada na indústria é a
Ethernet/IP.

2.2 A revolução das comunicações
A comunicação representa uma área fundamental quando se fala em Internet das Coisas,
pois além de disseminar conhecimentos que provocam a aceleração mundial, também tem papel
relevante no “diálogo” entre os dispositivos da IoT. (McLUHAN, 2005).
Dentro desse cenário, tem-se as principais redes e suas características mais relevantes
pertinentes a cada uma delas.
3G/4G - Os Laboratórios Bell, da AT&T, foram os primeiros protagonistas da comunicação
móvel. Foi em 1970 que a AT&T propôs o primeiro sistema de comunicação móvel de “alta
capacidade”. Vale lembrar que, à época, já havia sido lançado um sistema semelhante, NTT, no
Japão. Todos estes sistemas tinham uma característica em comum, o fato de serem sistemas
analógicos.
Tendo, estes sistemas, atingido os limites de capacidade, deu-se início ao desenvolvimento
dos sistemas digitais com fins de possibilitarem maior vantagem sobre os analógicos: codificação
de voz digital aperfeiçoada, qualidade de voz durante a comunicação superior e maior facilidade
para comunicação de dados, sugerindo, assim, uma nova geração. Como resultado dessa melhoria,
surge nova área de sistemas digitais, aparecendo o GSM e o TDMA, entre outros.
Os sistemas digitais vieram revolucionar as redes móveis. A evolução de tecnologia trouxe
consigo o avanço das redes e sistemas, permitindo comunicação sem fios, melhoria de qualidade de
troca de informação entre terminais pequenos e portáteis.
Os padrões de telefonia celular 3G/4G também podem ser aplicados à IoT. Projetos que
precisam alcançar grandes distâncias podem aproveitar as redes de telefonia celular 3G/4G. Por
outro lado, o consumo energético da tecnologia 3G/4G é alto em comparação a outras tecnologias.
Porém, a sua utilização em locais afastados e baixa mobilidade podem compensar esse gasto.
No Brasil, as frequências utilizadas para o 3G são 1900MHz e 2100MHz (UMTS), enquanto
o padrão 4G (LTE) utiliza a frequência de 2500 MHz. A taxa de comunicação alcançada no padrão
3G é de 1 Mbps e no padrão 4G é de 10 Mbps. (CAMPOS, 2012)
Terceira Geração (3G) - As redes de terceira geração foram desenvolvidas quando as
tecnologias de segunda geração simplesmente já não satisfaziam o utilizador perante as seguintes
necessidades. As redes 3G trouxeram várias vantagens em relação à geração anterior tais como:
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•

Velocidade de tráfego 15 vezes superior

•

Novas funcionalidades nos aparelhos como GPS, mapas; jogos 3D, etc.

•

Maior suporte de clientes de voz e de dados;

•

Serviços multimédia (voz, dados, imagens, vídeo)

De acordo com levantamento da consultoria Teleco, a tecnologia funciona em 95,8% dos
municípios brasileiros. Do ponto de vista técnico, o 3G trabalha visando a transmissão de dados de
voz (tipo áudios no WhatsApp) e serviços na Internet (navegação de sites, downloads e uso de
aplicativos online). O 3G foi o responsável por popularizar o acesso à Internet móvel no Brasil.
Com o seu desenvolvimento, as empresas passaram a comercializar modens que tornaram viável o
acesso à banda larga fixa para muitos brasileiros.
Quarta Geração (4G) - A quarta geração de redes móveis vem trazer algumas melhorias aos
sistemas 3G. Com a quantidade cada vez maior de utilizadores em redes móveis e a necessidade de
maior rapidez, fazem com que as redes de 4G tragam um conjunto de vantagens com vistas a
revolucionar as capacidades das redes móveis, tais como:
•

Maior velocidade;

•

Maior largura de banda;

•

Melhor cobertura e maior qualidade de rede;

•

Segurança melhorada;

•

Maior qualidade de serviço.

A 4ª geração baseia-se totalmente em sistemas de IP e alcança a reunião entre as redes de
cabo e sem fios, tal como os computadores, o que resulta numa velocidade que, até então, apenas
tinha sido conseguida através de fibra óptica ou ADSL. Aliado à velocidade, outro grande atrativo
da 4G é a oferta de grande variedade de serviços que, até então, só eram possíveis em redes fixas,
bem como a redução de custos e investimentos para a ampliação do uso de banda larga na
sociedade.
Ethernet - A Ethernet foi desenvolvida como um projeto pioneiro da Xerox PARC, em
1973, quando Robert Metcalfe escreveu um memorando para os seus chefes contando sobre o
potencial dessa tecnologia em redes locais. Metcalfe (KUROSE, 2006) afirma que a Ethernet foi
concebida durante um período de vários anos. Em 1976, Metcalfe e David Boggs publicaram
Ethernet: Distributed Packet-Switching for Local Computer Networks. Em 1979 Metcalfe deixou a
Xerox para promover o uso de PCs e LANs e, para isso, criou a 3Com e conseguiu convencer as
empresas DEC, Intel e a própria Xerox a trabalharem juntas para promover a Ethernet como um
padrão, que foi publicado em 30 de setembro de 1980.
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O padrão Ethernet (IEEE 802.3) foi oficializado em 1983 pelo IEEE e está presente em
grande parte das redes locais com fio existentes atualmente. Sua popularidade se deve à
simplicidade, facilidade de adaptação, manutenção e custo.
Atualmente, existem dois tipos de cabos: par trançado e fibra óptica, que oferecem taxas de
comunicação diferentes. Os cabos de par trançado podem atingir taxas de até 1 Gbps (categoria 5),
limitados a 100m (para distâncias maiores é necessário o uso de repetidores). Os cabos de fibra
óptica alcançam taxas de 10 Gbps, limitados a 2000m (TANENBAUM 2011).
Wi-Fi - A tecnologia Wi-Fi é uma solução de comunicação sem fio bastante popular, pois
está presente nos mais diversos lugares, fazendo parte do cotidiano de casas, escritórios, indústrias,
lojas comerciais e até espaços públicos das cidades. O padrão IEEE 802.11 (Wi-Fi) define um
conjunto de padrões de transmissão e codificação. Desde o seu lançamento em 1997, já foram
propostas novas versões do padrão IEEE 802.11 e, atualmente, a versão IEEE 802.11ac prevê taxas
de comunicação de 600 Mbps ou 1300 Mbps. O Wi-Fi foi desenvolvido como uma alternativa ao
padrão cabeado Ethernet, com pouca preocupação com dispositivos que possuem consumo
energético limitado, como é o caso das aplicações para IoT. Contudo, o Wi-Fi possui algumas
vantagens, como alcance de conexão e vazão, o que o torna adequado para navegação na Internet
em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. A principal desvantagem do Wi-Fi é o maior
consumo de energia, quando comparado com outras tecnologias de comunicação sem fio. (WiFi,
2019)
ZigBee - O padrão ZigBee é baseado na especificação do protocolo IEEE 802.15.4 para a
camada de enlace. As suas principais características são a baixa vazão, reduzido consumo
energético e baixo custo. O ZigBee opera na frequência 2.4 GHz (faixa ISM), mas é capaz de operar
em outras duas frequências, 868MHz e 915 MHz. Essa tecnologia pode alcançar uma taxa máxima
de 250 kbps, mas na prática temos taxas inferiores. O ZigBee também permite que os dispositivos
entrem em modo sleep por longos intervalos de tempo para economizar energia e, assim,
estendendo a vida útil do dispositivo. O padrão ZigBee é mantido pela ZigBee Alliance,
organização que é responsável por gerir o protocolo e garantir a interoperabilidade entre
dispositivos. O padrão ZigBee pode ser usado com o protocolo IP (incluindo o IPv6) e também
utilizando a topologia em malha (Mesh2). O ZigBee já é adotado em aplicações residenciais e
comerciais e sua utilização em IoT depende de um gateway, dispositivo responsável por permitir a
comunicação entre dispositivos que usam ZigBee e os que não usam. (ZIGBEE, 2019)
Bluetooth Low Energy - O Bluetooth é um protocolo de comunicação proposto pela
Ericsson para substituir a comunicação serial RS-232 3. Atualmente, o Bluetooth Special Interest
Group é responsável por criar, testar e manter essa tecnologia. Além disso, Bluetooth é uma das
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principais tecnologias de rede sem fio para PANs – Personal Area Networks, que é utilizada em
smartphones, headsets, PCs e outros dispositivos. O Bluetooth se divide em dois grupos: Bluetooth
clássico que por sua vez se divide em Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR), que são as
versões 2.0 ou anteriores e o Bluetooth High Speed (HS), versão 3.0; e o Bluetooth Low Energy
(BLE), versão 4.0 ou superior. (BLUETOOTH, 2019)
LoRaWan - A especificação LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) foi projetada
para criar redes de longa distância, numa escala regional, nacional ou global, formada por
dispositivos operados por bateria e com capacidade de comunicação sem fio. A especificação
LoRaWan trata de requisitos presentes na IoT como comunicação segura e bi-direcional,
mobilidade e tratamento de serviços de localização. Além disso, o padrão oferece suporte a IPv6,
adaptação ao 6LoWPAN e funciona sobre a topologia estrela 6. O fator atrativo do LoRAWAN é o
seu baixo custo e a quantidade de empresas de hardware que estão o adotando. A taxa de
comunicação alcança valores entre 300 bps a 50 kbps. Os valores de frequência mais usadas pelo
LoRaWan são: 109 MHz, 433 MHz, 866MHz e 915 MHz. O MTU adotado pelo padrão LoRaWAN
é de 256 bytes7. (LORA, 2019)
Sigfox - O SigFox8 utiliza a tecnologia Ultra Narrow Band (UNB), projetada para lidar com
pequenas taxas de transferência de dados. Essa tecnologia ainda é bastante recente e já possui
bastante aceitação, chegando a dezenas de milhares de dispositivos espalhados pela Europa e
América do Norte. A SigFox atua como uma operadora para IoT, com suporte a uma série de
dispositivos. A principal função é abstrair dificuldades de conexão e prover uma API para que os
usuários implementem sistemas IoT com maior facilidade. O raio de cobertura oficialmente
relatada, em zonas urbanas, está entre 3 km e 10 km e em zonas rurais entre 30 km a 50 km. A taxa
de comunicação varia entre 10 bps e 1000 bps e o MTU utilizado é de 96 bytes. O SigFox possui
baixo consumo de energia e opera na faixa de 900 MHz. (SIGFOX, 2019)
Na Tabela 1 tem-se o resumo das tecnologias de comunicação mencionadas anteriormente,
com destaque para as principais características de cada uma. Em particular, a grande variedade de
possibilidades para se conectar dispositivos diversos. De tal modo, é necessário ponderar acerca das
funcionalidades dessas tecnologias e da finalidade do dispositivo para se escolher a melhor forma
de conectá-lo.
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Tabela 1. Comparação entre topologias de comunicação
Fonte: EVANS, D. A (2011)

3 Surgimento da IoT
O termo Internet das Coisas (Internet of Things, em inglês) foi criado em 1999 por Kevin
Ashton, pesquisador britânico do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Massachusetts Institute
of Technology - MIT) nos EUA, quando discursava em uma palestra na Procter & Gamble (P&G)
sobre a concepção de um sistema de sensores onipresentes conectando o mundo físico à Internet,
enquanto

trabalhava

em

identificação

por

rádio

frequência

(RFID

do inglês Radio-

Frequency IDentification - Identificação por Rádio Frequência) aplicados aos produtos. Ashton
pesquisava sobre formas de gerir a distribuição de produtos da empresa, o que o levou a tentar
conectar as embalagens à Internet de alguma forma. Assim eles sempre saberiam, por exemplo, a
localização exata dos produtos a partir do momento que saem da fábrica. Porém no final da década
de 1980, já tinha gente prevendo um mundo inteiro conectado. A ideia existia como parte do
conceito de “Ubiquitous Computing”, ou, em português, “computação pervarsiva”, aquela que está
em toda parte. (ASHTON, 2009)
Em 2009, dez anos depois da criação do termo, Ashton escreveu o artigo “A coisa da
Internet das coisas” para o RFID Journal. De acordo com Ashton, as pessoas necessitam conectarse com a Internet por meio de variadas formas devido à falta de tempo proporcionada pela rotina do
novo cotidiano.
Com base na definição do Cisco IBSG, a IoT não existia em 2003, pois o número de itens
conectados era relativamente pequeno considerando que dispositivos ubíquos, como smartphones,
estavam sendo apresentados (EVANS, 2011). Tal fato pode ser verificado na figura 2, que
demonstra haver aproximadamente 6,3 bilhões de habitantes no planeta em 2003 e 500 milhões de
dispositivos conectados na Internet à época.
Ao dividir o número de dispositivos conectados pela população mundial, teremos uma
quantidade menor do que um dispositivo por pessoa, mais precisamente 0,08. O crescimento
vertiginoso da quantidade de smartphones e tablets teve como consequência o aumento da
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quantidade de dispositivos conectados à Internet em 2010, chegando ao montante de 12,5 bilhões.
Destaque-se que à época, a população mundial era de aproximadamente 6,8 bilhões de pessoas. De
tal modo, chega-se ao cálculo de que o número de dispositivos conectados por pessoa já superava
um (exatamente 1,84).

Figura 2. A Internet das coisas "nasceu"entre 2008 e 2009 (EVANS, 2011)
Fonte: EVANS, D. A (2011)

Pela estimativa do estudo e da análise gráfica, chega-se a uma previsão de 50 bilhões de
dispositivos conectados à Internet até 2020. Vale ressaltar que o estudo baseia-se no conhecimento
atual, não sendo possível considerar a evolução tecnológica dos dispositivos e da Internet e/ou dos
dispositivos a ela conectados.
Como o estudo utiliza para cálculo toda a população mundial, tem-se como resultado um
número possivelmente considerado baixo de dispositivos por pessoa. Assim, para se conseguir uma
noção mais assertiva da realidade, é necessário considerar que nem todas as pessoas estão
conectadas à Internet. Desta forma, se reduzirmos o espectro amostral para pessoas realmente
conectadas, o número de dispositivos conectados por pessoa aumenta bastante. Sabe-se que
atualmente, segundo aponta o relatório "Digital in 2018" (CIRIADO, 2018), existem
aproximadamente 4.021 bilhões de pessoas que usam a Internet, conforme figura 3.
Isso modifica o resultado da quantidade de dispositivos conectados por pessoa,
exemplificado na figura 2. Como projeção, espera-se que em 2020 haja 6,58 dispositivos
conectados por pessoa, considerando uma população mundial de 7,6 bilhões. Se ponderarmos
apenas a população conectada com a projeção de dispositivos em 2020, teremos uma valor de 12,5
dispositivos conectados por pessoa. Tal fato reforça a usabilidade da Internet das coisas.
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Figura 3. Digital in 2018 revela as estatísticas globais da Internet.
Fonte: CIRIACO, 2018. Recuperado de: <https://www.tecmundo.com.br/Internet/126654-4-bilhoes-pessoasusam-Internet-no-mundo.htm>

Na Figura 4, observa-se que o princípio do compartilhamento de informações e
aproveitamento de descobertas pode ser compreendido ao examinar como os humanos processam
dados. De baixo para cima, as camadas da pirâmide incluem dados, informações, conhecimento e
sabedoria. Os dados são a matéria-prima processada em informações, que individuais não são úteis,
porém em números volumosos podem identificar tendências e padrões. Essas e outras fontes de
informações são unidas para formar o conhecimento.
Na forma mais simples, o conhecimento é composto por informações das quais alguém o
tem. A sabedoria surge do conhecimento somado à experiência. Embora o conhecimento mude com
o tempo, a sabedoria é atemporal e tudo começa com a aquisição de dados.
Também é importante observar que há uma relação direta entre a entrada (dados) e a saída
(sabedoria). Quanto mais dados são criados, mais conhecimento e sabedoria as pessoas absorvem. A
IoT aumenta consideravelmente a quantidade de dados disponível para processamento. Isso,
juntamente com a capacidade da Internet de comunicar esses dados, permitirá que as pessoas
avancem ainda mais.
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Figura 4. Os humanos transformam dados em sabedoria
Fonte: (EVANS, 2011)

4 Aplicações da Internet das Coisas
Os dispositivos inteligentes estão por todas as partes e podem ser encontrados nos mais
diversos ramos de atividade. As possibilidades que surgem com a Internet das Coisas são infinitas,
não somente em grandes empresas, mas também para pequenas, médias e em bens de consumo.
Com o objetivo de reduzir custos, aumentar a produção e proporcionar conforto, a Internet que
sofrem ou sofrerão impactos com a adoção da IoT, porém as principais em termos de investimentos
são as seguintes (EMBRATEL, 2017).
4.1 As áreas de aplicação da IoT
• Mobilidade Urbana: Os veículos estão se tornando autônomos e indicam qual a melhor rota
a se fazer, além de oferecerem informações diversas a bordo. O pagamento de estacionamento e
pedágios é automático. O transporte público também está ganhando inteligência ao calcular a
disponibilidade de veículos de acordo com a lotação. Os semáforos "ganham inteligência" ao alterar
o tempo de troca das fases (cores) conforme o fluxo de veículos;
• Mercado Financeiro: O pagamento por meio de cartões de crédito está amplamente
difundido, não apenas nos estabelecimentos comerciais, mas são facilmente encontrados junto a
profissionais liberais e autônomos, como taxis, ambulantes, feirantes, etc. Os bancos digitais já são
uma realidade em, em muitas situações, o atendimento humano foi substituído pelo robô.
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• Comércio Varejista: Quando um cliente entra em um estabelecimento, pode ser
identificado através do seu smartphone de tal modo que o seu perfil de compras é apresentado a um
atendente que, baseado nas informações recebidas pela inteligência artificial, poderá realizar um
atendimento mais personalizado e customizado, ou seja, ofertar ao cliente os produtos de acordo os
interesses dele, sem que seja necessário fazer perguntas sobre isso;
• Indústria: Na automação industrial, o conceito de "Revolução Industrial 4.0" é a integração
das tecnologias físicas e digitais, das etapas de desenvolvimento, de engenharia de produção e de
toda a cadeia, até mesmo o uso do produto final e das operações a ele atreladas;
• Agricultura: Neste segmento, o plantio mecanizado com máquinas autônomas, controle e
rastreamento de rebanhos, controle de irrigação, controle de solo e pragas são algumas das
aplicações;
• Saúde: A expectativa é que este segmento seja um dos pilares da Internet das Coisas, como
forma de melhorar padrões de tratamento e prevenção de problemas de saúde. Uma das frentes vai
em direção ao desenvolvimento de roupas e acessórios medidores e controladores da saúde, como
no caso da pressão arterial, febre, ataques cardiovasculares, etc. Pretende-se que sintomas e dores
sejam diagnosticadas precocemente e permitam que a providência seja tomada em tempo. Esses
"equipamentos" trocarão informações com especialistas (médicos) que, ao receber os diagnósticos
de exames de seus pacientes, em tempo real, possam dar encaminhamento imediato;
• Cidades Inteligentes: Sensores controlam a iluminação, avisam quando é necessário coletar
o lixo, quando bueiros entupirem ou quando houver vazamento de água. Sistemas de vigilância
auxiliam na segurança com o monitoramento conectado a centrais de controle em tempo real. Esta
inteligência também está disponível nos edifícios para controles de água, energia, gás, esgoto com
marcadores digitalizados. A cidade de Barcelona, na Espanha, é uma das pioneiras na implantação
dos serviços descritos acima.
• Bens de Consumo: Neste segmento, maior variedade de dispositivos inteligentes tendem a
ser disponibilizados aos consumidores para serviços já amplamente utilizados, mas que espera-se
ainda uma maior popularização, como casas inteligentes, smartphones conectados aos aparelhos
domésticos, wearables e muitos outros.

4.2 Áreas de tendência com a IoT
A velocidade das transformações propiciada pela tecnologia na última década, tem causado
as mais profundas mudanças na sociedade. De tal modo, tem-se a certeza de que muito ainda está
por acontecer em relação à Iot. No entanto, é difícil prever o que ainda está por vir, mas já há
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algumas pistas. O que antes era tido como inimaginável, daqui a alguns anos será realidade
(ABRITTA, 2016), por exemplo:
• O primeiro smartphone implantável no corpo estará disponível em 2025: Esses dispositivos
serão capazes de identificar doenças, rastrear pessoas, enviar dados a centros de monitoramento e
liberar medicamentos automaticamente;
• Nossos olhos serão interface de tecnologias em 2023: A tecnologia será capaz de conectar
nossa própria visão aos dispositivos eletrônicos;
• Pessoas usarão roupas conectadas à Internet: Chip poderá ser colocado nas peças de roupas,
permitindo rastrear crianças e detectar hábitos, em 2022;
• Um trilhão de sensores conectados à Internet: Especialistas sugerem que no futuro, todos os
produtos físicos podem estar conectados à infraestrutura de comunicação e sensores em todos os
lugares permitindo que as pessoas tenham a percepção completa do seu ambiente, em 2022;
• Cidades inteligentes: há expectativa de que cidades com mais de 50 mil habitantes não
necessitarão de nenhum semáforo. Cidades progressistas, como Singapura e Barcelona, já
implementam serviços que funcionam através de dados. Até mesmo as estradas serão conectadas à
Internet. Os sensores facilitarão desde o deslocamento até a retirada do lixo das ruas, em 2026;
• Produção do primeiro carro feito em impressora 3D em 2022: Atualmente, as impressoras
3D trabalham essencialmente na fabricação de produtos de plástico, que são produzidos camada por
camada. No entanto, muitas empresas já implementam a ideia de usar outros tipos de materiais.
5 Desafios da IoT
Quanto mais conectarmos dispositivos na rede global, mais vulneráveis se tornam os
"cibercrimonosos" que conhecem o funcionamento das tecnologias subjacentes e sabem como
explorá-las em proveito próprio. Portanto, quanto aos riscos, é natural que a Internet das Coisas
apresente uma variedade de potenciais problemas de segurança a serem explorados (POPPER,
2003), entre eles citam-se:
• Indisponibilidade de serviços: podendo causar enormes prejuízos e tornando ambientes
inacessíveis;
• Vulnerabilidades: falhas nos dispositivos, podem viabilizar ataques de hackers para controle
desses equipamentos e sequestro de dados;
• Permissão de acesso não autorizado: podendo facilitar o acesso de intrusos a sistemas diversos;
• Comprometimento da privacidade: as falhas de segurança nestes dispositivos podem
comprometer totalmente sua privacidade ao permitir o acesso e uso de informações indevido de
pessoais, causando perdas financeiras e danos à imagem de pessoas ou empresas;
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• Comprometimento da infraestrutura: cada vez mais os dados e informações são armazenados
em nuvem. Entretanto, a segurança nesta modalidade pode ser facilmente comprometida.
6 Considerações finais
A partir das tecnologias aqui tratadas, espera-se que a inserção de objetos inteligentes
interligados e conectados pela Internet, ao interagirem entre si sejam capazes de identificar o
contexto onde se encontram, criar um ecossistema de computação onipresente e funcional, aplicável
a processos diários praticados por pessoas em suas residências ou pelas empresas. Com isso, a
expectativa é de que uma vasta gama de soluções e serviços, ainda não conhecidos, sejam
implementados nos próximos anos (ou meses?).
A inclusão de um número cada vez maior de dispositivos interligados e conectados à
Internet permitirá que a Iot possa ter um impacto maior sobre a sociedade do que as revoluções
digitais anteriores. As mudanças globais transformaram a forma como os seres humanos se
relacionam com o mundo e impactaram diretamente suas vidas em relação ao meio ambiente,
negócios e segurança. A implantação e usabilidade da Internet das Coisas exige profissionais cada
vez mais especializados, tendo em vista que o volume grande de novos equipamentos conectados
que devem entrar no mercado em pouco tempo e demandarão suporte adequado.
Os objetos inteligentes exigem pesados investimentos em segurança, pois ao estarem
conectados há um aumento potencial do risco de vazamento de informações privilegiadas. Se as
medidas de segurança não forem adequadas, podem ocorrer desde danos financeiros até à vida de
pessoas.
Espera-se que os fabricantes de smart objects promovam uma padronização de protocolos
mundiais de segurança, considerando que esta não é uma atividade isolada, mas uma parte dinâmica
do ecossistema da Iot.
Atividades como inserção de novos dispositivos, desativação desse no fim da vida útil,
integração itivo com um novo ecossistema de nuvem ou vice-versa, controle de downloads,
firmware e software, precisam de gerenciamento abrangente de identidades, chaves, entre outras
formas de segurança.
De tal modo, conclui-se que a Iot é um fenômeno em andamento, sob o qual espera-se a
criação de novos paradigmas e um universo de hábitos a serem incorporados no cotidiano do
cidadão comum (não apenas os mais abastados socialmente). Porém, são necessários cuidados a fim
de se evitar que soluções para determinadas problemáticas causem transtornos irreversíveis e
incalculáveis.
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